
Sztuka dla dziecka

Artystyczna Euforia w hotelu Nosalowy Dwór 

w ramach 

II Festiwalu  Muzyki Kameralnej „Muzyka na szczytach” Zakopane 2010



Nowoczesne metody kształcenia muzycznego pozwalają na rozpoczęcie nauki już w 

wieku niemowlęcym. Naukowcy potwierdzają znaczący wpływ nauki muzyki na 

rozwój ogólny człowieka. Kontakt z muzyką poprawia pamięć, koncentrację, 

podzielność uwagi, umiejętność myślenia logicznego i abstrakcyjnego, rozwija 

wyobraźnię, redukuje agresję, ułatwia pokonywanie stresu, lęku, depresji. Zjawiskom 

tym poświęca się coraz więcej uwagi, wykorzystując muzykę w edukacji i terapii jako 

jej niezbędny element. 

96% populacji ma słuch, który pozwala na podstawowe kształcenie muzyczne

(wszystkie te osoby mogą czysto śpiewać, czytać nuty, wykonywać proste utwory na 

instrumentach)



Zajęcia z muzyką



Artystyczna Euforia w hotelu Nosalowy Dwór Zakopane, 

20 września 2010

• Głównym celem projektu jest rozwijanie wrażliwości dzieci na piękno oraz 

zwrócenie uwagi rodziców i opinii publicznej na temat powszechnej edukacji 

artystycznej w Polsce.

• Tworzymy unikatową przestrzeń, w której dzieci i ich rodzice mają okazję spotkać 

się z artystami, przyglądać się im, słuchać, rozmawiać i współdziałać. Całkowite 

„zanurzenie w sztuce”, intensywność doświadczeń, bliskość i aktywne 

uczestniczenie rozbudzają zainteresowania i pasje artystyczne. 



• Warsztaty z dyrygentury, prawdziwa lekcja dyrygowania, dzieci dowiedzą się 

kim jest dyrygent, po co jest batuta, do czego potrzebny jest dyrygent, będą oglądać 

partytury, a potem same zadyrygują fortepianem lub kwartetem



• Szalone partytury, od muzyki dawnej po współczesną – wszelkie zapisy nutowe, 

poznawanie partytur, słuchanie muzyki, tworzenie własnych partytur



• Instrumentarium perkusyjne, wprowadzenie do świata rytmu, prezentacja 

kilkudziesięciu instrumentów, mini-koncert, na zakończenie dzieci grają na różnych 

instrumentach



• Wokalizacje indywidualne lub zbiorowe lekcje śpiewu, rodzaj przesłuchań dla 

dzieci i dorosłych, dzięki nim można określić predyspozycje do nauki muzyki, 

zdolności wokalne.

• Balet, baletnica w kostiumie zaczyna od krótkiego pokazu, następnie odbywa się 

mini lekcja tańca klasycznego z udziałem dzieci 

• Pantomima pokaz i warsztat

• Zabawy muzyczne dla dzieci  0-3 w chwili obecnej w Polsce jest kilku 

specjalistów zajmujących się zajęciami dla niemowląt. Jest to unikatowa 

propozycja.



• Instrumenty muzyczne

dzieci mogą posłuchać, przyjrzeć się, 

porozmawiać z wykonawcą, a czasem 

nawet spróbować zagrać na 

instrumencie



• Charakteryzacja teatralna, ciesząca się ogromnym powodzeniem, styliści 

używając profesjonalnych farb do ciała malują dzieci. Pokaz możliwości 

współczesnej charakteryzacji teatralnej i filmowej.

• Pokaz strojów operowych, 10 – 20 wolontariuszy w kostiumach wita dzieci przy 

wejściu i oprowadza, wolontariusze pilnują także porządku podczas warsztatów.

• Sesja fotograficzna, profesjonalna sesja z pełnym oświetleniem, parasolami. 

Dzieci w charakteryzacji i wolontariusze w strojach, zdjęcia będą zamieszczone na 

stronie internetowej Stowarzyszenia im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem 

oraz hotelu Grand Nosalowy Dwór.



Serdecznie zapraszamy do współpracy !

www.karlowicz.org

www.muzykanaszczytach.com

http://www.karlowicz.org/
http://www.muzykanaszczytach.com/

